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A. Általános megfontolások: 

 

 Uniós szintű jogorvoslat  

 Valamely tagállam ellen indított 
 kötelezettségszegési eljárás az Európai 
 Bizottsághoz benyújtott panaszt követően 

 

 Nemzeti szintű jogorvoslat 

 Az ajánlatkérő ellen, nemzeti bíróság vagy 
 valamely független jogorvoslati szerv előtt 
 indított eljárás 

 



2. A nemzeti szintű jogorvoslat uniós keretei 

 A 89/665/EGK és a 92/13/EGK jogorvoslati irányelvek 

 

 Fő célkitűzések: a közbeszerzés területén hatékony és gyors 
jogorvoslatok nemzeti szinten 

 

 A nemzeti jogba átültetendő követelmények 

 

 Jogorvoslat mind a szerződéskötést megelőzően, mind a 
szerződéskötést követően 



3. Az irányelvek szerinti alapvető követelmények 

 
A jogorvoslati eljárások igénybe vételének lehetősége 

• tárgyi hatály  

• személyi hatály,  

• adminisztratív akadályok 

Független jogorvoslati szerv (közigazgatási szerv vagy bíróság) 

• Függetlenség az ajánlatkérőktől/a kormányzattól 

• Teljes körű függetlenség a döntéshozatal tekintetében 

A minimális hatáskör 

• Ideiglenes intézkedés 

• A jogellenesen hozott határozatok megsemmisítése/a 
súlyosan jogsértő szerződések érvénytelenítése 

• Kártérítés megítélése 

 



4. A 2007. évi reform 
 Szerződéskötési moratórium 

• Lehetővé teszi a hatékony, szerződéskötést megelőző 
jogorvoslatot 

• Tájékoztatás mind az odaítélésről szóló döntés, mind 
annak okai tekintetében 

• Minimum 10 naptári napos várakozási idő 

• Jogorvoslati kérelem esetén automatikus felfüggesztés 

• Jogsértés esetén szankciók  

Jogellenes közvetlen odaítélés 

• Szerződéskötést követő jogorvoslat vehető igénybe 
(érvénytelenség) 

• Az alkalmazás határidőhöz kötött (30 nap vagy 6 hónap) 

• Jogsértés esetén szankciók  

 

 



B. Jogorvoslati jogosultság 
  

 1. cikk (3) bekezdés: „A tagállamok biztosítják, hogy 
az általuk megállapítandó részletes szabályok szerint 
legalább azon személyeknek álljon jogorvoslati eljárás 
a rendelkezésére, akiknek érdekükben áll vagy állt egy 
adott szerződés elnyerése, és akiknek az állítólagos 
jogsértés érdeksérelmet okozott, vagy ennek kockázata 
fennáll.” 
 

 Tág meghatározás, amelyet tág értelmezés kísér 
 

 A fő alkotóelemek: érdek és sérelem   

 



6. Érdek és sérelem  

 

 Részvétel 

 Lehetőség egy szerződés elnyerésére? 

 A döntés megtámadása kellő időben történik?  

 A jogorvoslat határideje?  

 A békéltetés igénybevételére vonatkozó 
kötelezettség? 

 Érvénytelen pályázat  



7. Ajánlattevőtől különböző gazdasági 
szereplők jogorvoslati jogosultsága 

 

 Ajánlatkérő 

 Konzorciumok 

 Alvállalkozók 

 Érdekképviseletek 

 



8. A közelmúltban lefolytatott vagy folyamatban 

lévő vonatkozó ügyek 

 

 

 A C-100/12. sz. Fastweb ügy  

 A C-161/13. sz. Idrodinamica ügy 

 A „kéztörlő kendőkről” kötött keretmegállapodásról 
szóló ügy 



 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 


